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هشدار به زمین خواران
رئیسشورایاسالمیشهربهدستگاههای متصرفارتفاعاتجنوبیمشهداخطارداد؛

گزارش روز
محدثه شوشتری

بانشانه گذاری حریم و بستر رودخانه های مهم استان؛

کشف رود،سند میخورد

خبر روز
پریسا پاکدل

مدیرعامل سازمان حملونقل درونشهری و حومه شهرداری مشهد خبر داد؛

تعیین محدوده برای تردد ناوگان بار درونشهری

خراسانرضوی:

نشانهگذاریحریموبستر
برایرودخانههایمهم

استان انجام شده است؛ اما
مهمترازایننشانهگذاری،
تهیهنقشههاوجانمایی

آنها در اسناد کاداستری

ازسوی اداره کل ثبت امالک
و اسناد است تا امکان

هرگونهتصرفگرفتهشود

24
۲۴موردتخلفدربستر

رودخانه رادکان و تصرف
غیرمجازصورتگرفته

قریب به دو سال از دوره خدمت شورای چهارم در مشهد
مقدس گذشته اســت .مفتخریم که همکارانی پرکار،
هوشــمند ،متخصص ،متعهــد و برنامهریز و توانمند
داریم .این همکاران ،با درایت خویش توانســتهاند با
ریشــهیابی مشکالت و معضالت شــهری چشمانداز
روشــنی را فراروی شــهروندان عزیز مشهدی قرار
دهند.بهزعم من شورای چهارم ،شورایی مسئلهیاب
است .دردشناســی آگاه است .اتفاقا درمانگری حاذق
هم هست؛ اما متاسفانه پیگیر درمان نیســت .پیگیری درمان از اصل درمان مهمتر
است.این شورا افتخار دارد که مدیری هوشمند برای مدیریت شهر بهعنوان شهردار
مشهدالرضا(ع) انتخاب کرده اســت .خدمات و زحمات بیبدیل جناب سیدصولت
مرتضوی ،شهردار محترم قابل تقدیر اســت .حق این است که شکرگزار همت بلند
ایشان و سپاســگزار زحمات طاقتفرسایشان باشــیم؛ اما الزم است که به مصداق
«المومنمرآتالمومن» وظیفه تذکار از سر خیرخواهی را به جناب ایشان داشته باشم.
 .1جناب آقای مرتضوی امروزه فناوری اطالعات بهعنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند
در هزاره جدید جایگاهی جهانی پیدا کرده اســت و میرود که در بنیانهای سنتی
تحول اساسی ایجاد کرده و بهعنوان فاکتور اصلی ،در طراحی ،برنامهریزی و مدیریت
کالنشهرها ایفای نقش کند.
بخش درخورتوجهی از رانت ،فساد ،رشوه و بیعدالتی به ایجاد ساختار سالم یا ناسالم

اعضای شورا نظر مثبتی درخصوص افزایش قیمت بلیت اتوبوس ندارند
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت :بیشــتر اعضای شورا با افزایش قیمت بلیت
اتوبوسمخالفهستند.
محســن انتظاریهروی در حاشیه جلسه علنی شــورای در جمع خبرنگاران گفت:
شهرداریالیحهدوفوریتیافزایشبهایبلیتاتوبوسرابهشوراارائهکردکهپسازبررسی
دوفوریتی ،این الیحه ازسوی شورا رد شد و قرار شد بهصورت یک فوریتی بررسی شود.
لونقل و برنامه و بودجه شورای شهر
وی افزود :این طرح درحالحاضر در کمیسیون حم 
درحال رسیدگی است.انتظاری تصریح کرد :طبق اعالم وزارت کشور نباید قیمت بلیت
تصفیهخانهها امکان تصفیه بیست لیتر در ثانیه فاضالب را داشته و از پساب حاصل برای
آبیاریفضایسبزدرمحدودهتصفیهخانهاستفادهخواهدشدوفاضالبموردنیازازسوی
شرکتآبوفاضالبوبهمبلغسیتومانبهازایدریافتهرمترمکعبفاضالبخواهدبود.
ویخاطرنشانکرد:مشکلتامینآبیکیازمعضالتآیندهدرشهرهاستودراینراستا
بهترینراهتامینآبموردنیازبرایفضایسبزشهر،استفادهازپسابتصفیهخانههاست

اتوبوس افزایش یابد .با اینحال مسئوالن وزرات کشور اعالم کردند هزینهها 20درصد
افزایش یافته ،بهصورتیکه درحالحاضر هر 50تومــان افزایش در نرخ بلیت اتوبوس
24میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری به بار میآورد.
انتظاریهروی بیان کرد :در این الیحه شهرداری پیشنهاد افزایش صدتومانی را برای
افزایش بلیت اتوبوس داده است و در رابطه با قطارشهری و تاکسی هیچگونه افزایشی
پیشنهاد نشده است.رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد :درحالحاضر نظر
اکثر شورای شهر برای افزایش بلیت اتوبوس مثبت نیست.
و شهرداری در این مسیر پساب را بهصورت تضمینی از سرمایهگذاران بخش خصوصی
خریداری خواهد کرد.وی درهمین رابطه ایجاد تصفیهخانههای «لوکال» را از شیوههای
مناسب برای تامین آب برای آبیاری فضای سبز عنوان کرد و گفت :پانزدهنقطه در سطح
ی در
ی شده که میتوان با ایجاد آنها ،آبیار 
شه ر برای ایجاد این تصفیهخانهها پیشبین 
نقاطمختلفشهرراگسترشداد.

برزودبیریاندرنطقپیشازدستورجلسهعلنیشورایشهرخواستارشد؛

توسعه فناوری اطالعات در مدیریت شهری

فناوری اطالعات بستگی دارد.
فنــاوری اطالعات بهترین بســتر بــرای کنترل ،نظــارت و هدایت اســت .عامل
هوشمندســازی نظام اسالمی و کنترل امور شهری اســت و اصال تبدیل به سیستم
جدیدی از مدیریت شــهری شده است .عامل تسهیل دسترسی مناسب به اطالعات
بهشمار میرود و ابزار یکپارچهسازی سیســتمهای مدیریتی و عملیاتی شهرداری
است .امروز سازمان فاوای شهرداری مشــهد مدعی بینظیربودن عملکرد در سطح
کالنشهرهای کشور است.
کمترین عملکرد سازمان فاوا میتواند منجر به کاهش فساد اداری از طریق فرایندها،
افزایش نظم در فعالیتهای شــهری ،مدیریت و نظارت واحد شهری ،پیگیری بهتر
امور ،شناسایی بهترضعفهای شهر و مشکالت شهری شود.
بهبود تصمیمگیری ،دریافــت خدمات یکمرحلهای ،ارتباط بهتر با ســازمانها و
ارگانهای مختلف ،دسترسی 24ساعته به خدمات شهری ،افزایش مشارکت مردم

در اداره شهر ،افزایش ارتباطات میانبخشی ،افزایش قدرت کنترل و نظارت به شهر و
دهها خدمت ارزشمند دیگر از مزیتهای عملکرد درست فاوا خواهد بود.
از دیدگاه مدیران شــما فاوا میتواند عامل سرعت و ســهولت در انجام فعالیتها و
شفافسازی در ارائه خدمت و استفاده از نظرات مردم باشد.
آیا سازمان فاوا چنین نقشی را ایفا میکند؟ چرا از این سرمایه سترگ استفاده بهینه
نمیشــود .آقای شــهردار تا زمانی که فناوری اطالعات بهروز نشود و سیستمش در
شــهرداری حاکمیت نداشته باشــد ،کماکان به کجراهه عرض خودبردن و زحمت
دیگرانداشتن خواهد رفت.
آقای مهندس پژمان در دوره مدیریت خود نتوانســت ســیاهه امالک و داراییهای
شــهرداری را یکجا از زیرمجموعهاش بگیرد .جنابعالی قطعا در طی چهارســال
خدمت نخواهید توانست این اطالعات را یکجا بگیرید؛ مگر اینکه سیستم مکانیزه و
یکپارچه اطالعات شهرداری را داشته باشید .آقای شهردار ،سوال این کمترین عضو

مهرداد یکتا
فقط450متردیگرازحفاریتونلخط 2قطارشهری باقیماندهاست؛

جهادگران به «شهدا» رسیدند

شورا این است:آیا سازمان فناوری اطالعات پیمانکار است؟ کارفرماست؟ ناظر است؟
مشــاور و ناظر در کنار پیمانکار است؟ کدامیک؟ آیا فاوا تبدیل به گلوگاه آماری شهر
شده است یا نه؟
آقای شهردار ،سازمان فناوری اطالعات مدیری راهبردی میخواهد که صاحب درک
و تحلیل درستی از مسائل شهر بوده و بر تمامی سازمانها و مناطق شهرداری سیطره
اطالعاتی داشته باشد.
درخواســت دارم که بهمعاونت محترم جدید برنامهریزی ،جناب مهندس شربتدار
ماموریت بدهید یکی از اولویتهای کاری ایشــان فناوری اطالعات باشد .امید است
که بتوانند طرحی نو در فاوا راه اندازند.
 .2جناب آقای مرتضوی ،شهردار محترم ،شورای شهر شما را مدیری هوشمند میداند؛
مدیر توانمندی که دو معاون امور اقتصادی و حملونقل را قطعا با نظر شخص خود و
به تدبیر خود انتخاب کرده است .ما شاهد حرکتی کند دراین دو حوزه هستیم .از نگاه
من هر دو معاون توفیق چندانی در عملکرد خویش نداشتهاند.
توصیه میکنم جناب شــهردار درمورد عملکرد معاون حملونقل و امور اقتصادی
حرکت کند
ِ
کنکاش بیشتری بکنند .این دو حوزه نیاز به یک مهندسی مجدد دارند تا
آنان شتابان شود و بر مســیر برنامه هدفدار حرکت کنند .نمیخواهم وارد جزئیات
شوم و استدالل کنم .بنده شرمندگی این دو انتخاب ناهموار را بر جبین هموار جناب
آقای شهردار میبینم .جناب شهردار اجازه ندهید مدیران شما ،خو د مسئله باشند.
اگر صورت مسئله غلط است ،مسئله را پاک کنید.

بودکهباهمکارینیروهای
انتظامیرسیدگیشدوبه

آزادسازی حریم و بستر این
رودخانه اقدام شد

شهردارمشهد:

دستگاهحفارمسیرجنوبی
کهبا اتمامفعالیت خود در
میدان سعدی قرار دارد،
بهزودی جداسازی شده
و به محل شروع خط3
قطارشهریدرمیدان

فردوسیمنتقلخواهدشد
تا کار خود را آغاز کند

119
در سال جاری119میلیارد
توماناعتباردولتیبرای
قطارشهریمشهددر

نظرگرفتهشدهکهطبق

میهمان هفته
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 0936...477چرا اینقدربا دروغپردازیبه مردم
مشهدتوهینمیکنید؟
 0915...360اگــر مشــتریان بانــک ملــی رو
بیستمیلیون نفر درنظر بگیریم ،بانک ملی تحت عنوان
آبونمان ساپتا صدمیلیارد تومان زده به جیب .به همین
راحتی،کیمیتونهحرفبزنه؟
 0915...341اززحماتشهرداریمحترمبهجهت
جدولگذاریومرمتآسفالتطبرسیشمالی50تقدیرو
تشکرمیکنیم.
 0915...530از شهرداری بهجهت جدولگذاری
ومرمتآسفالتطبرسیشمالی 50تشکرمیکنیم.
 0915...196عبور ماشــینهای سنگین وحتی
ترانزیتخارجیازبزرگراههایداخلمشهدباعثتسریع

خرابی آســفالت و آلودگی هوا میشــود .پس کنارگذر
شمالیچهسودیداشته؟
 0915...347ترافیک چهارراه جانباز-فرامرز در
بسیاریازساعاتواقعاشدیداست.فکریشود.
 0935...268سالم .خواستم به گوش مسئوالن
برسانیدکهاینموادبهنامشیشهاستکهداردزندگیهارا
خرابمیکندنهقلیانمیوهای.شمارابهخدافکریبهحال
جوانهابکنیدکهبعدازاینتفریحیدرستداشتهباشند.
 0935...484قضیه ایرانســل و همراه اول مثل
خودروسازیهکهبادزدیدنازشارژبههربهانهایروزبهروز
گندهترمیشهوگردنشمکلفتتر.دیگهکسیبهاینهاهم
نمیتونهبگهباالیچشمتابرو.کسیهمجرئتنمیکنه
تو کارشون سرک بکشه و بهچالش بکشه؛ البته فایدهای
همنداره.

 0915...180ســام! چرا بایــد بهخاطر پیامهای
تبلیغاتیکهازطرفهمراهاولوایرانسلبرامونمیاد،پول
کمکنه؟مگهماخواستیمبرامونبفرسته؟دیگههمینکه
ایرانسلهزینهسهپیامکروبرایدوپیامکممیکنه،بس
نیســت که اینجوری باید از مــردم دزدی کنین؟ دیگه
ازدستدزدیایهمراهاولوایرانسلخستهشدیم!
 0915...723با احتــرام .خیابان هدایت بهطرف
چهارراه ولیعصر(عج) در حاشیه خیابان حدود۱۰۰متر
فضای ســبز وجود دارد و افراد میبایست از روی چمن و
البهالیدرختانعبورونیازبهپیادهرو وتوجهبیشتریدارد.
باتشکر.
 0915...443ســام .چــرا در بعضــى ادارات و
سازمانها از افراد بازنشسته استفاده میکنند؟ چرا به فکر
جوانهاىبیکارنیستید؟

ارسالشدکهسرهنگمجتبیشهسوارپور،معاوناجتماعی
فرماندهیانتظامیاستانخراسانرضویدرخصوصایندو
موضوعاعالمکرد:مامورانپلیسطیدومرحلهافرادمذکوررا
درخلج 12بهاتهامایجادمزاحمتبهکالنتریداللتکردند
که پس از بررســی مشخص شد آنها کارگران ساختمانی

هستندوسابقهاعتیادندارند.ضمناینکهمقررشدشهرداری
درخصوص ساماندهی و استقرار کارگران در انتهای خلج
اقدام کند.وی افزود :از شهروندان عزیز و قانونمدار انتظار
داریم درصورت کســب هرگونه اطالعاتــی درباره وقوع
جرائم و ناامنیها مراتب را به فوریتهای پلیسی 110و در

پ

اجرای طرح پاکسازی مبارزه با مواد مخدر

صورت هرگونه پیشــنهاد و انتقاد و شکایت
عملکردپلیسبهسامانهگزارشدهندتاپیگیری
الزم بهعمل آید.شهســوارپور همچنین درباره افراد
معتاد در محدوده شــهرک باهنر که یکی از شــهروندان
درخواستبرخوردباآنهاراداشت،اظهارکرد:اینموضوع
به کالنتری منطقه اعالم شــده و با تشــدید فعالیتهای
پیشگیرانه طرحهای پاکسازی ویژه مبارزه با مواد مخدر
بهصورتهفتگیدرشهرکشهیدباهنربهاجرادرآمدهاست
کهبهصورتمستمرادامهخواهدداشت.
یگ

معاونفرماندهیانتظامیاستاندرپاسخبهدرخواستاهالیشهرکشهیدباهنرخبرداد؛

ا ز

ی
یر

«هر روز و بدون تعطیلی در نبش تقاطع خلج 12تعدادی از
افراد بیکار و معتاد تابلو و مواد فروش با تجمع در این مکان
عبورومرور میشــوند.
ضمن ایجاد مزاحمت باعث کندی 
نه از شــهرداری و نه ازسوی نیروی انتظامی اقدامی صورت
نمیگیرد؛لطفامسئوالنمرتبطپیگیریکنند».و«باسالم
وخستهنباشید،چراکالنتریشهرکشهیدباهنربااینهمه
معتادوکراکیکهباسرووضعخیلیکثیفوزنندهدرکوچه
و خیابان صبح تاشب رژه میروند ،برخورد نمیکند؟» دو
پیامکیبودکهچندروزپیشازسویشهروندانبرایشهرآرا

چرادربعضى اداراتازافرادبازنشستهاستفادهمیکنند؟

ش

حرف مردم ،بهمنظور حل مشــکالت شــهروندان در
حوزههای مختلف هر هفته میزبان یک مسئول خواهد
بود تا به سواالت مردم پاسخ دهد.
میهمان این هفته ما ســیدمهدی قوامی ،رئیس اداره
ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات خراسان
رضوی است که شــهروندان میتوانند ،پیشنهادات،
انتقاداتومشکالتخودرادرخصوصمدارس،ثبتنام،
معلمان و مدیران و ...با ما در میان بگذارند تا به پیگیری
آنها از میهمان هفته بپردازیم.اداره ارزیابی عملکرد و
پاسخگوییبهشکایاتآموزشوپرورشاستانبهنظارت
شوپرورش در راستای
بر عملکرد مدارس و ادارات آموز 
پاسخگویی مناســب به والدین و دانشآموزان ،تکریم
دانشآموزان و والدیــن ،ارتقا و بهبود کیفیت خدمات
آموزشــی ،اجرای مقررات آموزشــی و تربیتی ،نحوه
تدریس معلمان ،ثبتنــام دانشآموزان و ...میپردازد
از همینرو در صورت بروز مشکلی در این حوزه والدین
و دانشآموزان محترم میتوانند موارد خود را بهصورت
پیامک یا در تماس تلفنی با روزنامه شــهرآرا در میان
بگذارند تا در جهت رفع آن اقدام شــود.گفتنی است،
اهتمام به عدالت در امر نظارت و بازرسی و رسیدگی به
تخلفات ،آسیبشناسی وضعیت نیروی انسانی ،کرامت
مقام معلم ،سالمسازی روابط اداری ،پاسخگویی به ارباب
رجوع ،تقویت مدیریت از دیگر برنامههای حوزه ارزیابی
عملکرد استان اســت که در این راستا نیز شهروندان
میتوانند به طرح ســواالت ،انتقادات و پیشــنهادات
خود بپردازند.

حرف مردم

 0915...833چندبار پیــام دادم چاپ نکردین.
شهرآرا لطفا تحقیقکن سارقسنگینوزن ،تو سه سرقت
از بانک 218میلیون ،البته بنابه قولی ســرقت کرد ،حاال
مدیرعاملبانکملیباچهلمیلیاردتومنسرقتازحساب
مشتریاشبهنام آبونمان ساپتا،چندکیلووزنداره؟ شعب
سرپرستیلطفاجوابفوری.اگهبانکیبرایجلبمشتری
خدمتی بده ،چرا باید از حســاب مشتریش کم بشه؟ این
امانتداری به شــیوه اســام مدرنه؟ اصــا این خدمت
اینقدرهزینهداره؟
 0915...535باسالم .قابل توجه شهردار محترم
گلبهار .اتوبوسهای مشهدگلبهار زیبنده مشهدگلبهار
نیســت .این اتوبوسها داخل و بیرونشان کثیف واکثرا
کولراشونخرابه.عنایتیبفرمایید.لطفا.
 0935..957چرابایدیکفروشندهناندرنانوایی
در حین تحویل نان ،ســیگا ر در دهنش باشد؟ مگر ازنظر
بهداشتی کارکنان یک نانواییباید سیگاری باشند؟ لطفا
منعکسکنید،شایدنظارتشود.باتشکر.

شــماره تماس 37288881 -5:

رویداد روز

ضرورتاینکارتوسطشهرداریچیست؟
محمود عافریفرد در ادامه گفت :جمعآوری و تصفیه فاضالب وظیفه شهرداری نیست و
شرکت آبوفاضالب موظف است این اقدامات را انجام دهد و باید پرسید ضرورت این کار
توسطشهرداریچیست؟
سید عبدالکریم جوادی ،رئیس کمیسیون اقتصادی شورا نیز تصریح کرد :هر سال رقم
بوفاضالب
درخورتوجهی توسط شــهرداری بهعنوان آببهای فضای سبز به شرکت آ 
پرداختمیشودکهاحداثاینتصفیهخانههاهزینهآببهارابسیارکاهشدادهوعالوهبر
اینکلسرمایهگذاریدرطولچندسالبهشهرداریبازخواهدگشتوپسازپانزدهسال
نیزتصفیهخانهبهتملکشهرداریدرخواهدآمد.
غالمحســین صاحبی ،رئیس کمیســیون خدمات شهری شــورا نیز گفت :با توجه به
وضعیت آب شهر ناگزیر از اســتفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهر هستیم و اگر
نیازرااز
تصفیهخانههایمحلیرادرنقاطمختلفشهرایجادنکنیم،مجبوریمپسابمورد 
تصفیهخانههایبزرگکهدرحاشیهشهرقرارداشته،تامینکنیمکهبرایاینامربهاحداث
خطوطانتقالنیازمندیمکههزینهبسیارزیادیراخواهدداشت.
محمود هراتی ،رئیس کمیسیون عمرانی شورا نیز اظهار کرد :در روشهای نوین ،آبیاری
بهصورت زیرسطحی انجام میشود که برای حل موضوعات شرعی میتوان از این روش
استفادهکرد.
سیدجاللفیاضینیزتصریحکرد:تصفیهخانههادرمحالتمختلفشهرایجادمیشوند
تتضمینی
وامکاناستفادهبهعنوانآبکشاورزیندارند؛بنابراینشهرداریبایدبهصور 
پسابتولیدشدهراخریداریکند.
هبهعوارضصدورپروانهساختمانیمجتمعفرهنگیبیتالزهرا(س)
دو دستورکار دیگر این جلسه هبه عوارض صدور پروانه ساختمانی به مجتمع فرهنگی
بیتالزهرا(س) و موسســه توانمندســازی و حمایت از معلوالن و افراد بیسرپرســت
فتحالمبینبود.باتصویبالیحهاولبهشهرداریمشهداجازهدادهشدتابهمنظورتوسعه
نو197هزارتومانی مجتمع
مراکز فرهنگی و مذهبی تا 100درصد بدهــی 371میلیو 
فرهنگی بیتالزهرا(س) وابســته به حوزه علمیه نرجس(س) بابت هزینه صدور پروانه
ساختمانیآنمجتمعواقعدربولواروکیلآباد،شهرکصدف،صدف 17راازمحلاعتبارات
مربوط به کمک به امور خیریه بودجه سال 94هبه کند.در تبصره این مصوبه تاکید شده
توسازهاخارجازضوابطپروانهساختمانیصادرشده،این
استکهدرصورتتخلفساخ 
هبهلغوخواهدشد.
در الیحه دیگر نیز به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا 100درصد بدهی 314میلیون و
82هزارتومانیموسسهتوانمندسازیوحمایتازمعلوالنوافرادبیسرپرستفتحالمبین
بابت هزینه صدور پروانه ساختمانی ملک متعلق به موسسه واقعدر بولوار توس ،شهرک
حجتراازمحلاعتباراتمربوطبهکمکبهامورخیریهبودجهسال 94هبهکند.
علیاصغر نخعیراد ،عضو کمیسیون برنامهبودجه ،فناوری اطالعات و امور اداری شورای
اسالمی شهر مشهد به ریاست کمیسیون ویژه خطوط قطارشهری مشه د انتخاب شد.
گفتنیاست،کمیسیونویژهقطارشهریمشهدیکیازدوکمیسیونویژهشوراست.

آرا
هر

مدیرعامل سازمان حملونقل درونشــهری و حومه شهرداری مشــهد از تعیین محدوده برای تردد ناوگان بار
درونشهریدرحریممشهدبراینخستینباردرکشورخبرداد.مهدیعلویمقدمدراشارهبهدالیلاهمیتتعیین
مرزومحدودهبرایتردداینناوگانودلیلاجرایآندرمشهدتوضیحداد:درحالحاضراکثرکارخانجات،بیروناز
شهرمشهدواقعشدهاندوبسیاریازناوگانحملباربرایدریافتباروتوزیعآندرشهرمجبوربهتردددرایننواحی
میشوند.ویبیانکرد:امابراساسقوانینوبهدلیلاینکهاینخودروهافاقدبارنامهبودند،پلیسراهوراقدامبهجریمه
اینوسایلنقلیهمیکردکهاینباعثایجادمشکالتیبرایترددناوگانیمیشدکهروزانهمجبوربهتردددراینمناطق
بودند.اینمقاممسئولتوضیحداد:باتوافقیکهباپلیسراه،ادارهراهداری،مسکنوشهرسازیوسازمانهایدیگردر
اینخصوصداشتهایم،محدودهومرزترددناوگانباردرونشهریدرحریممشهدتعیینوعالمتگذاریشدهاست.
علویمقدم افزود :درماه گذشــته در کل ورودیهای مشهد که شامل دوازده نقطه میشود ،تابلوهایی نصب شده
است که مشخصکننده حریمی است که ناوگانی که از جانب ما مجوز و پروانه فعالیت را از جانب شهرداری مشهد
دارند ،میتوانند در آن منطقه تردد داشته باشند.وی با اشاره به اینکه از این به بعد پلیسراه با ضوابط درونشهری
با این خودروها برخورد خواهد کرد ،افزود :این مناطق شامل جاده نیشابور ،بولوار سرخس و میامی ،جاده قوچان و
تمامجادههایمواصالتیبهمشهدمیشود.مدیرعاملسازمانحملونقلدرونشهریوحومهشهرداریمشهددر
رابطهبا تعدادناوگانیکه زیرنظر این سازمان در این محدوده تردد دارند ،اظهارکرد :درحالحاضربیش از چهارهزار
ناوگان بار درونشهری وجود دارد که در خارج از شهر مشهد و در محدوده حریم تردد میکنند.

مدیرعاملشرکت

آبمنطقهایاستان

عکس :محمدزائرنیا/شهرآرا

دستدرازی زمینخواران به هر گوشه از کالنشهر مشــهد که امکانش بوده ،رسیده است؛ از زمینهای
فاقد سند و قولنامهای گرفته ،تا ارتفاعات شهر ،حتی حریم و بستر رودخانهها هم از چشم سودجویان دور
نمانده است و بساط زمینخواریشان را در این بخش از اراضی دولتی نیز ،گسترانیدهاند .این دستدرازی
تا جایی بوده که فقط از ابتدای ســال جاری تاکنون ،در سطح استان خراسانرضوی به هشتاد مورد رفع
تصرف از اراضی ملی در حریم و بســتر رودخانهها در دســتگاه قضایی رسیدگی شده و 194هکتار از این
اراضی نیز ،رفع تصرف شده است.
تهیه اسناد کاداستری برای حفاظت از حریم و بستر رودخانهها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان خراسانرضوی با اعالم این خبر ،اظهار میکند :تفاهمنامهای بین
وزارت نیرو و دادگستری در سطح ملی به امضا رسیده است که برای حفاظت از حریم و بستر رودخانهها،
باید تمام نقشهها تهیه و بهصورت «کاداستری» سنددار شوند.
مهندس جعفری در گفتگو با خبرنگار شــهرآرا ،با اشــاره به تحویل نقشــه هزار کیلومتر از حریم و بستر
رودخانههای استان خراسانرضوی و جانمایی آنها در اســناد کاداستری ادارهکل ثبت و اسناد استان،
میگوید :اجرای این طرح ســبب جلوگیری از تصرف حریم و بســتر رودخانهها میشود و اگر هر مدعی
حقیقی یا حقوقی برای ســنددارکردن اراضی مدنظر به اداره ثبت و اسناد مراجعه کند ،با توجه به اسناد
کاداستری ،تقاضای مدعی به جایی نخواهد رسید.
بــه گفته وی ،عالو هبر ارزش اراضی ملــی ،با توجه به اهمیت حفظ حریم و بســتر رودخانههای
اســتان خراســا نرضوی و نقشــی که این رودخانهها در تقویت آبخوا نها دارند ،با ســازمان
نقشــهبرداری کشــور نیز تفاهمنامهای امضا کرد هایم تا عکسهایی هوایی و ماهوار های مربوط
را د راختیار شــرکت آ بمنطقهای استان قرار دهد و روند تهیه اســناد کاداستری برای اراضی
موجود طی شود.
نشانهگذاری حریم و بستر رودخانههای مهم استان
این مقام مســئول در شرکت آب منطقهای استان خراســانرضوی درخصوص طرح نشانهگذاری حریم
و بستر رودخانههای این استان نیز تصریح میکند :نشــانهگذاری حریم و بستر برای رودخانههای مهم
استان انجام شده است؛ اما مهمتر از این نشانهگذاری ،تهیه نقشهها و جانمایی آنها در اسناد کاداستری
ازسوی اداره کل ثبت امالک و اسناد است تا امکان هرگونه تصرف گرفته شود.
مهندس جعفری در بخشی از سخنانش ،رودخانهها را در حکم رگ در بدن انسان تعبیر کرده و در اهمیت
حفاظت از این اراضی حریم و بســتر رودخانههای اســتان ،تاکید میکند :با توجه به خشکسالیهای
متوالی و بحران کمآبی ،حفاظت از حریم و بســتر رودخانهها که نقش عمده در تقویت آبخوانها دارند،
ضروری است.
آزادسازی 51هکتار از اراضی ملی فقط در حریم کشفرود
و اما مدیر دفتر حفاظت و مهندســی رودخانههای شرکت آب منطقهای اســتان خراسانرضوی نیز در
توضیحات تکمیلی درخصوص جزئیات طرحی که برای حفاظت از حریم و بستر رودخانههای این استان
درحال اجراست ،میگوید :با توجه به گستردگی حریم و بستر رودخانههای استان ،تهیه نقشهها و جانمایی
آنها در اسناد کاداســتری ادارهکل ثبت اسناد و امالک درحال اجراست که پیگیری اینگونه طرحها ،به
آزادسازی بخشی از اراضی تصرف شده ،منجر شده است.
میرقاســمی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا با اشــاره به رفع تصرف از حریم و بستر کشفرود و با بیان اینکه
اقدامات انجامشــده در زمینه بازپسگیری اراضی ملی نشــان از عزم جدی برای رفع تصرفات و مبارزه با
زمینخواری است ،اظهار میکند :در شش ماه گذشته فقط در حریم و بستر کشفرود46 ،قطعه زمین به
طول هشتکیلومتر و با مساحت 51هکتار آزادسازی شده است.
هشدار به زمینخوارانی که به حریم و بستر رودخانه دستدرازی میکنند
وی مجموع اراضی را که در سال گذشته در حریم و بستر رودخانههای استان رفع تصرف شدهاند130 ،هکتار
و مربوط به 203قطعه میداند و عنوان میکند :از ابتدای سال جاری نیز هشتاد مورد رفع تصرف در سطح
حریم و بستر رودخانههای استان خراســانرضوی داشتهایم که منجر به آزادسازی 194هکتار از اراضی
ملی شده است.
وی همچنین به رفع تصرف از رودخانه رادکان شهرستان چناران که بهعنوان شریان اصلی تغذیه دشتها
عمل میکند و این اراضی جزو امالک دولتی محسوب میشود ،اشاره کرده و میگوید۲۴ :مورد تخلف در
بستر رودخانه رادکان و تصرف غیرمجاز صورت گرفته بود که با همکاری نیروهای انتظامیرسیدگی شد
وبه آزادسازی حریم و بستر این رودخانه اقدام شد.
بهگفته وی ،دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و تخریب منابع ملی و همچنین احقاق
حقوق صاحبان امالک و زمینهای زراعی و کشاورزی ،دســتور رفع تصرف از زمینهای مذکور را صادر
کرده است.
مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانههای شــرکت آب منطقهای استان خراسانرضوی در عین حال
تاکید میکند :این شــرکت موضوع حفاظت از اراضی ملی را که در حریم و بستر رودخانهها واقع شدهاند،
با توجه به اهمیت رودخانهها در تغذیه منابع زیرزمینی بهطور جدی دنبال میکند و این هشــدار متوجه
زمینخواران است که در هر صورت اراضی تصرفشده ،آزادسازی خواهند شد.

رئیسشورایاسالمیشهرمشهدبااظهارتاسفازفوت
مصطفی یاورینسب
چندزائرعربستانیبهدلیلمسمومیتدرمشهد،گفت:
دربارهاینحادثهتاسفباربهدستگاههایمرتبطتذکرمیدهیمومیخواهیمموضوعرابا
جدیتپیگیریکردهوباخاطیانبرخوردکنند.
اگرازتصرفارتفاعاتدستبرندارید،نامتانراعلنیمیکنیم
بهگزارششهرآرا،محسنانتظاریهرویدرابتدایهفتا دودومینجلسهعلنیشورایشهر
مشهدباانتقادازدستاندازیبرخیدستگاههایاجراییبهاراضیارتفاعاتجنوبیمشهد
گفت :اگر برخی دستگاههای رسمی که تصرفاتی در ارتفاعات جنوبی داشتهاند ،دست از
اقداماتخودبرندارند،عالوهبراعالماسامیآنها،ازطریقمراجعقانونیاقدامخواهیمکرد
وهمچنانکهتاکنونبااینموضوعباجدیتبرخوردکردهایم،اینمسیرراادامهخواهیمداد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشــهد اظهار کرد :متاسفانه در روزهای گذشته یکی از این
نهادهاکهدرصددتصرفبخشازاراضیارتفاعاتجنوبیمشهدبوده،باممانعتماموران
شهرداریروبهروشدهومتاسفانهبااینعزیزاندرگیرمیشود.
ویافزود:بهایندستگاهاخطارمیدهیمکهاگردستازتصرفخودبرندارد،اقداماتقانونی
را انجام داده و نام این دستگاه را نیز بهصورت علنی برای اطالع عموم مردم اعالم خواهیم
کرد.انتظاری در ادامهبا تشکر از اقدامات انجامشده در توسعه و ایجاد خطوط قطار شهری
درمشهد،تصریحکرد:امیدواریمبخشیازعقبماندگیهایایجادشدهدراینبخشجبران
شودوشاهدبهرهبرداریازخط 2قطارشهریدرموعدمقررباشیم.
ایجادتصفیهخانههایمحلیدرشهر
همچنین در جلسه علنی روز گذشته ایجاد تصفیهخانههای محلی در شهر در دستورکار
قرار گرفت که با تغییراتیتصویب شد.طبق این مصوبه ،شورای شهر به شهرداری مشهد
اجازه داد سرمایهگذار پروژه احداث تصفیهخانه فاضالب محلی «چهلبازه» را به روش
«»BOTوبهرهبرداریطیمدتپانزدهسال،بهروشتصفیهزیستیپیشرفته(تکنولوژی
بیوراکتورغشائی)باظرفیتپنجاهلیتردرثانیهوتولیدپساب4320مترمکعبدرشبانهروز
درپارکآفتابواقعدرانتهایبولوارفارغالتحصیالنوحاشیهپارکملی«چهلبازه»بامبلغ
کلسرمایهگذاریمعادل83میلیار دو600میلیونریالازطریقفراخوانانتخابکند.
باایجادتصفیهخانهملینیازیبهانتقالآبنیست
شهردارمشهددراینرابطهگفت:تالشمیکنیمبهمنظوراستفادهبهینهازمنابعآبیایجاد
تصفیهخانههای محلی را در شهر به انجام رسانیم.سیدصولت مرتضوی افزود :مزیت این
تصفیهخانههاایناستکهآبموردنیازفضایسبزرادرمحلتامینکردهودیگرنیازیبه
انتقالآبوصرفهزینههایزیادنخواهدبود.ویافزود:اینپروژهازلحاظاقتصادیوفنی
کامالبررسیکارشناسیوتاییدشدهاستویقینااستعالماتالزمازمراجعدرموردمسائل
فقهیاستفادهازفاضالبتصفیهشدهبرایآبیاریفضایسبزنیزبهعملخواهدآمد.
تصفیهخانههاامکانتصفیهبیستلیتردرثانیهفاضالبرادارند
معاون خدمات و محیط زیســت شــهرداری مشــهد نیز اظهارکــرد :مطالعات ایجاد
تصفیهخانههای محلی در پانزده نقطه از شهر انجام شده و امیدواریم عملیات ساخت این
تصفیهخانهها با همکاری بخش خصوصی بهزودی آغاز شود.خلیلا ...کاظمی افزود :این
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وعده وزیر کشور باید در

نظرسنجی مردمی

سه ماه نخست سال جاری

نظر شما درباره انتقال
فرودگاه مشهد چیست؟

میشدکهتاکنونمحقق

آلودگی صوتی و آلودگی هــوا دو معضل عمدهای
اســت که عبور مداوم هواپیماها از آســمان شــهر
بهدنبــال دارد ،گرچــه بارها موضــوع انتقال آن
از مســئوالن پیگیری شــده اســت؛ امــا بهدلیل
هزینه باالی انتقــال فرودگاه مشــهد و همچنین
عــدم اهمیتدهــی مســئوالن بــه مشــکالتی
کــه عبــور هواپیماهــا از شــهر ایجــاد میکند،
ایــن موضــوع تاکنــون در اولویت قــرار نگرفته
است.
روزبــهروز این مشــکل حادتر میشــود؛ چراکه
مســیر تردد هواپیماها از وسط شهر است و صدای
گوشخراش آنها از بولوار فرودگاه تا میدان آزادی
شنیده میشود.
بهطوریکه اغلب این سروصداها اعصاب شهروندان
مشهدی را بههمریخته و آسایششان را سلب کرده
است.
نظر شما در اینباره چیست؟
آیا شما هم نســبتبه تردد هواپیما از آسمان شهر
گالیهمند هستید؟
آیا شما هم با انتقال فرودگاه مشهد به خارج از شهر
موافقید یا مخالف؟
خاطرات ،نظرات و پیشنهادهای خود را در اینباره
برای ما ارسال کنید.

بهمشهدتخصیصداده

شهردار مشهد از ورود اولین سری از واگنهای خط 2قطارشهری تا پایان سال جاری خبر داد.
بهگزارش شهرآرا ،سیدصولت مرتضوی روز گذشته در حاشیه مراسم ورود دستگاه حفار فعال در جبهه شمالی
خط 2قطارشهری به میدان شهدا ،اظهار کرد :قرارداد الزم با شرکت تولیدکننده واگنهای قطارشهری منعقد
شده و تا پایان سال شاهد ورود اولین سری از این واگنها به مشهد خواهیم بود.
ویافزود:بهلطفخداوندوتالشمهندسانشاهدوروددستگاهحفارفعالدرجبههشمالیبهمیدانشهدابودیمکه
ایندستگاهبدونهیچانحرافیاززیرساختمانتاالرشهرنیزعبورکردکهایناقدامهماننداقداماتصورتگرفته
دردیگرپروژههایعمرانیشهرباآرامشودقتصورتپذیرفت.
مرتضویتصریحکرد:دستگاهحفارمسیرشمالیخط 2قطارشهریانتهایشهریوربهمیدانسعدیخواهدرسید
کهپیشازآنبایدایستگاهمیدانشهداوتالقیخطوطقطارشهریدراینایستگاهآمادهسازیشود.
تیبیامبهزودیبهمیدانفردوسیمیرود
شهردار مشهد خاطرنشان کرد :دستگاه حفار مسیر جنوبی که با اتمام فعالیت خود در میدان سعدی قرار دارد،
بهزودی جداسازی شده و به محل شروع خط 3قطارشهری در میدان فردوسی منتقل خواهد شد تا کار خود را
آغازکند.
وی درخصوص زمان بهرهبرداری از مسیر توســعه خط یک که تا فرودگاه مشهد امتداد دارد نیز گفت :بنا
داریم که توسعه خط یک قطارشهری را تا هفته دولت به بهرهبرداری برسانیم.
مرتضوی در ادامه به موضوع تامین منابع مالی برای خطوط قطارشهری اشاره و اظهار کرد :در سال جاری
119میلیارد تومان اعتبار دولتی برای قطارشهری مشهد در نظر گرفته شده که طبق وعده وزیر کشور باید
در سه ماه نخست سال جاری به مشهد تخصیص داده میشد که تاکنون محقق نشده است.
شهردار مشــهد تاکید کرد :اگر همدلی و همزبانی بین مدیران شهرداری ،شورای شهر و مسئوالن ارشد استان
نمیبود،پیشرفتخطوطقطارشهریمحققنمیشد.
عبورتیبیاماززیرساختمانشورایشهردرحینبرگزاریجلسهعلنی
رئیس شورای اسالمی شــهر مشهد نیز در جمع خبرنگاران با اشــاره به عبور دستگاه حفار از زیر تاالر
شــهر ،گفت :زمانی که دستگاه حفار از زیر ســاختمان تاالر شــهر عبور میکرد ،جلسه علنی شورای
اسالمی شــهر درحال برگزاری بود که خوشبختانه هیچ احساس لرزشی را احساس نکردیم که نشان از
اجرای دقیق و موفق حفاری دارد.
محسن انتظاریهروی افزود :در زیر شــهر اقدامات بزرگ و مهمی قابل انجام است که دیده نمیشود و جا
دارد از همه کارگران و پیمانکاران که در جهت خدمت به زائران و مجاوران امامهشــتم(ع) گام برمیدارند،
تشکر کنیم.
رئیسشورایعالیاستانهانیزگفت:وظیفهمادرتهران،حمایتازخطوطریلیمشهداستکهاینوظیفهرابا
قوتپیگیریمیکنیم.غالمرضابصیریپورخاطرنشانکرد:درآخریننشستدرتهرانوزیرکشورقولدادندتا
ازخطوطریلیمشهدحمایتکنندودراینراستاوباحضوروزیرکشورعملیاتاجرایخط 3قطارشهرینیزدر
شبنیمهشعبانآغازشد.ویتاکیدکرد:مشهد،پایتختمعنویایراناستواگرخدمتگزارامامرضا(ع)هستیم،
بایدآنرانشاندهیمکهخدمتگزاریوزارتکشورنیزتخصیصاعتباربموقعپروژهقطارشهریاست.
مدیرعاملشرکتقطارشهریمشهدنیزدرجمعخبرنگارانازانجامهماهنگیهایالزمباآستانقدسرضوی
ومیراثفرهنگیبهمنظوراحداثخط 3قطارشهریخبرداد.
کیانوش کیامرز با اشــاره به ورود دستگاه حفار به میدان شهدا گفت :این دستگاه ،حفاری را از انتهای بولوار دوم
طبرسی آغاز کرد و پس از عبور از میدان راهآهن ،امروز به میدان شهدا رسید و تا پایان تابستان نیز کار خود را در
میدانسعدیبهپایانخواهدرساند.
مدیرعامل شرکت قطارشهری خاطرنشان کرد :ورود دستگاه حفار به میدان شهدا یکی از قسمتهای سخت
حفاری بود؛ چراکه برای عبور از زیر تاالر شهر باید چهار ضلع ایستگاه را از نظر سازه آمادهسازی میکردیم و اگر
دستگاهسهتاچهارسانتیمترانحرافداشت،موجبریزشسقفودیوارمیشدکهخداراشکرامروزدستگاهبدون
هیچ انحرافی وارد میدان شهدا شد.کیامرز تصریح کرد :دستگاه حفار حدود یکونیم ماه در میدان شهدا متوقف
خواهد شد تا مقدمات الزم برای حرکتش فراهم شود؛ سپسبا حفر450متر به میدان سعدی خواهد رسید .وی
دربارهوضعیتدستگاهحفارواقعدرمیدانسعدینیزگفت:ازابتدایتیر،عملیاتجداسازیدستگاهحفاربرای
انتقالبهمحلشروعحفاریخط 3آغازخواهدشدکهپیشبینیمیکنیمایناقدامدربازهزمانییکونیمماههبه
اتمامبرسدوامیدواریمایندستگاهازاواخرآبانکارخودرادرمسیرجدیدآغازکند.ویگفت:دستگاهحفارمسیر
شمالی نیز پس از خروج از میدان سعدی درصورت توافق با قرارگاه خاتماالنبیا(ص) تا پایان سال جاری ،حفاری
خود را از میدان فردوسی بهسمت قاسمآباد آغاز خواهد کرد.کیامرز خاطرنشان کرد :در میدان شهدا(زیرمسجد
حوض لقمان) خطوط 2و 3قطارشهری با هم تالقی خواهند داشت که برای احداث تونلها تا عمق چهلمتری
حفاریهاانجامخواهدشد.
میدانشهدا،محلتالقیسهخطقطارشهریاست
مدیراجرایی طرح میدان شهدا با اشاره به عبور  TBMخط 2قطارشهری از میدان شهدا گفت :دستگاه حفا ر از
زیر ساختمان تاالرشهر در شمال میدان وارد ایستگاه  g2شده و از زیر این میدان مسیر خود را بهسمت میدان
سعدیادامهمیدهد.وحیدبرجستهنژادافزود:ساختمانتاالرشهرازنظرپدافندغیرعامل،ساختمانیبااستاندارد
باالستوعبورقطارشهریاززیرفونداسیونآنهیچگونهخطرینخواهدداشت.ویادامهداد:پسازتکمیلپروژه
ایستگاهقطارشهری،سقفعرصهبستهشدهوزمینپروژههدایتنیزبرایادامهعملیاتاجراییآزادمیشود.

نشدهاست

عکس خبری
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در حاشیه خروج دستگاه حفار از ایستگاه شهدا   

